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HÅLLBARHETSPOLICY 

 

INLEDNING 

Det krävs stora förändringar i samhället om vi på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med globala 

utmaningar som klimatförändringarna och överkonsumtionen av resurser som orsakats av vår 

materialanvändning, avfallsproduktion och en hög befolkningstillväxt. 

 

 

POLICYFÖRKLARING 

Denna policy gäller alla PG&WIP’s affärsområden och verksamheter. 

PG&WIP’s mål är att skapa värde genom att utveckla produkter, lösningar och tjänster med 

fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Bolaget avser därmed att bidra till 

ett hållbart samhälle genom att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbart sätt.   

PG&WIP’s ambition är att vara en ledande aktör på de marknader som bolaget verkar på och 

att proaktivt bidra till att minska användningen av icke-förnyelsebara material, öka värdet för 

samhället och utveckla nya tekniska lösningar, produkter och arbetsmetoder som främjar en 

hållbar utveckling för samhället. Det handlar om att ta hänsyn till nuvarande och framtida 

generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet.   
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STRATEGI 

PG&WIP’s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Vi kan 

lyckas med det genom att hela tiden sträva efter att utveckla socialt mer värdefulla, 

klimatanpassade samt energi- och resurseffektiva produkter och tjänster. Detta minskar 

bördan på miljön och gör det möjligt för samhället att utvecklas i en mer hållbar riktning.  Alla 

våra medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet, som även sträcker sig utanför 

företaget. Vår målsättning är att inspirera leverantörer och övriga aktörer så att de också 

systematiskt börjar arbeta för att uppnå hållbarhet. PG&WIP’s dagliga verksamhet bygger på 

våra kärnvärden ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. Dessa värden utgör grunden för allt vi 

gör och definierar vår strategi både internt och externt. God affärsetik och moral är hörnstenar 

i vårt företag. Våra beslut baseras på försiktighetsprincipen och noggranna överväganden, där 

kort- och långsiktiga vinster vägs mot varandra för att säkerställa att våra lösningar är hållbara 

i det långa loppet.  

 

ANSVAR, KONTROLL OCH EFTERLEVNAD 

Den här policyn har godkänts av PG&WIP AB:s vd och ledningsgrupp. 

Hållbarhetspolicyn granskas årligen och ändras efter behov. Vi avser att löpande förbättra vårt 

hållbarhetsarbete och upprätthålla en öppen och ärlig dialog med våra olika intressenter, 

både inom och utanför företaget. Det är av stor vikt att policyn kommuniceras på rätt sätt, − 

att alla förstår och följer policyn, samt att vidta åtgärder i samband med kända avvikelser från 

denna policy.  

 

 

 

 

  

 

 

 


